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subjektivismens gennembrud i dansk litteratur slå sine folder. "Levnet og meninger" er nemlig delvist
selvbiografisk: nok er det litterære rum fiktivt, men det er Ewald selv, der står i jegfortællerens sted. Dermed

skaber han et meget interessant spil mellem det autentiske jeg og det litterære rum – noget vi i det 21.
århundrede også ser stærke tendenser i retning af. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Johannes Ewald, 1743-1781, dansk digter og dramatiker. Bliver anset som den første moderne digter i
Danmark, der skrev ud fra et personligt synspunkt. Allerede i sin samtid var han en skattet digter; frem for at
fortsætte den fremherskende klassicistiske lyriske stil udformede han i stedet en prosastil, der med skarphed
og humor kunne rumme og udtrykke et nuanceret følelsesliv. Johannes Ewald er ophavsmanden til den

danske royale nationalmelodi "Kong Christian stod ved højen Mast" fra 1779.
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